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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 

Emne Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling 
vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. 

Udvalg Magistraten 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018  
14.329 kr.  80.671 kr. 

Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390 

Link/henvisning til 

politisk beslutning 
(dagsordenspunkt) 

Der er i 2017 brugt midler til afholdes af masterclass om 

LEAN og Designdrevet innovation. De resterende midler 
(80.671 kr.) foreslås overført til 2018, hvor de anvendes 

på kommunebesøg, masterclass eller andre aktiviteter 
der understøtter samskabelse, innovation, effekt samt 
andre relevante kulturforandrende processer i 

organisationen      
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 2 

Emne Indkøb af nye elektroniske devices til Hjemmesygeplejen ifm. 
overgangen til nyt sundheds- og omsorgssystem (CURA) 

Udvalg Ældre- og Omsorgsudvalget (ÆOU) 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

71.862 t. kr. 

(Bruttoopgørelse ok) 

70.919 t. kr. 443 t. kr. (Z≤X-Y) 

Kontoafgrænsning 853020-530281001-7602-40- 

Begrundelse for 

ekstraordinær 
overførsel: 

I forbindelse med overgangen til nyt sundheds- og omsorgssystem (CURA) 
medio 2018 er der i EOJ-projektet budgetteret med 300 t. kr. i 2018 til 

udskiftning af devices i hele SSA, hvoraf hjemmesygeplejens andel udgør 
en mindre del.  
 
En nærmere gennemgang har imidlertid vist, at udgifterne til indkøb af 
devices bliver væsentlig større, særligt i Hjemmesygeplejen, da 

Hjemmesygeplejens nuværende tablets ikke er kompatible med CURA. 

Dette skyldes, at de nuværende tablets er windows-baserede, og CURA er 
app-baseret. Det er essentielt, at alle sygeplejersker og assistenter kan 
tilgå borgerens journal i borgerens eget hjem, da det er i denne, at den 
opdaterede medicinliste samt alle informationer omkring borgeren 
fremgår. 
 
Ovenstående betyder, at samtlige 150 tablets i Hjemme-sygeplejen skal 

udskiftes. Ligeledes er der brug for udskiftning af op til 200 mobiler samt 
op til 100 computerskærme og -dockingstationer i forbindelse med 
overgangen til CURA. 
 
Hjemmesygeplejen havde derfor reserveret midler til indkøb af IT-udstyr i 
forbindelse med overgangen til CURA i driftsbudgettet for 2017. Imidlertid 
har indkøbet været afhængigt af en udmelding fra CURA-projektet omkring 

hvilken model, der skulle købes. Udmeldingen kom først den 7. feb. 2018, 
hvorfor indkøb i 2017 ikke har kunnet realiseres.  
 

Der er ikke budgetteret med indkøb af så mange nye devices i budget 
2018, hvorfor det er kritisk at overføre midlerne fra budget 2017 til budget 
2018, da Hjemmesygeplejen ellers ikke vil kunne implementere CURA i 

2018 – og dermed ikke kunne tilgå borgernes journaler mv.  
 
Den samlede udgift til indkøb af nye tablets, mobiler, skærme og 
dockingstationer til Hjemmesygeplejen forventes af beløbe sig til: 
 
150 Samsung tablets á 4 t. kr. (inkl. cover)           =    600 t. kr. 
200 mobiler á 4,5 t. kr. (inkl. cover)                     =    900 t. kr. 

100 skærme og/eller dockingstationer                  =    100 t. kr. 

I alt                                                                   = 1.600 t. kr. 
 

Den del af merudgiften, der ikke dækkes af den overførte opsparing (1163 
t. kr.), vil blive forsøgt finansieret indenfor den eksisterende ramme.  
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 3 

Emne Renovering af badeværelser på institutionen Lioba. 

Udvalg Socialudvalget 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

1641 t. kr. 

(Bruttoopgørelse ok) 

441 t. kr. 1200 t. kr. (Z≤X-Y) 

Kontoafgrænsning 88090-538501999-8550820 

Begrundelse for 

ekstraordinær 
overførsel: 

Socialudvalget godkendte 31. oktober 2016 at Lioba i 

perioden 2017-2025 bliver brugt til genhusning af 
Bofællesskabet Mariendalsvej i perioden 2017-2025 
samt genhusning af botilbuddet Betty i perioden 2017-

2019 (pkt. nr.90). Der er i den forbindelse afsat midler 
til renovering af flere af badeværelserne, så de kan 

opfylde de behov som borgerne har. Renoveringen er 
planlagt, men udførelsen forsinket til starten af 2018. De 
1,2 mio. kr., som var afsat til renoveringen ansøges 

derfor om at blive overført til 2018, hvor renoveringen 
finder sted.   
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 4 

Emne Arv til forskønnelse af Den Grønne sti 

Udvalg By- og Miljøudvalget 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

469 t. kr. 

(Bruttoopgørelse ok) 

82 t. kr. 387 t. kr. (Z≤X-Y) 

Kontoafgrænsning 62-228121999-212595-45-212001 

Begrundelse for 

ekstraordinær 
overførsel: 

2016 modtog Frederiksberg Kommune en arv til at 

forskønne Den Grønne Sti.  
Den modtagne arv var på 5 mio. kr., hvoraf halvdelen 
blev anvendt i 2016.  

I løbet af 2017 har der været en politisk drøftelse af, 
hvorledes de resterende midler anvendes bedst muligt. 

På mødet i By- og Miljøudvalget den 23. oktober blev der 
udvalgt en række projekter, som udføres i 2018.  
 

I forbindelse med 3. forventede regnskab for 2017 blev 
der overført ca. 2,0 mio. kr. til 2018. Ved 

regnskabsafslutning er der imidlertid yderligere ikke 
anvendt budget, som hermed søges overført til 2018.  
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 5 

Emne Rottebehandlingsplan 

Udvalg By- og Miljøudvalget 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

808 t. kr. 

(Bruttoopgørelse ok) 

0 t. kr. 808 t. kr. (Z≤X-Y) 

Kontoafgrænsning 62004-055931002-093001-49-093107 

Begrundelse for 

ekstraordinær 
overførsel: 

I 2017 er der afsat 808 t.kr. til indkøb af materiel, 

fælder mv., som led i Rottebehandlingsplanen. I 2017 er 
har det dog ikke været muligt at anskaffe det 
pågældende materiel, blandt andet grundet sygdom, og 

derfor budgettet ikke anvendt. 
 

Handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter for 2016-2018 blev behandlet af 
kommunalbestyrelsen på mødet den 7. december 2015. 
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 6 

Emne Intensiveret renholdelse, graffitiafrensning og 
forskønnelse af Frederiksberg 

Udvalg By- og Miljøudvalget 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

1.000 t.kr.   500 t.kr. 500 t.kr.  

Kontoafgrænsning 62002-028201999-020127-29-020121 

Link/henvisning til 

politisk beslutning 
(dagsordenspunkt) 

Intensiveret renholdelse, graffitiafrensning og 

forskønnelse af Frederiksberg var en del af budgetforlig 
2017. Der blev afsat 1 mio.kr.  i 2017 og 1 mio.kr. i 

2018. 
På mødet i By- og Miljøudvalget den 15. maj 2017 under 
punkt 175 blev der behandlet en disponering af 

midlerne. En væsentlig del af midler blev disponeret til 
klassiske Frederiksberg bænke. 

 
Udarbejdelsen af disse bænke blev sat i bero, da blandt 
andet initialomkostningerne blev vurderet høje. Sagen 

vedr. bænkene blev igen behandlet på mødet i BMU den 
18. september 2017 under punkt 314. Her blev der 

besluttet at forsætte arbejdet med bænkene i 2018, og 
søge de tilbageværende midler i 2017 overført til 2018 i 
forbindelse med 3. forventet regnskab.  

Desværre blev sagen ikke taget med til 3. FR. Derfor 
ansøges der om overførslen i forbindelse med 

overførselssagen for regnskab 2017.   
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Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 7 

Emne Handleplan for omstilling El-biler 

Udvalg By- og Miljøudvalget 

Budget 2017 Forbrug 2017 Ønskes overført til 2018 

750 t.kr.   449 t.kr. 301 t.kr.  

Kontoafgrænsning 6200490-645511001-M6207-40 

Link/henvisning til 

politisk beslutning 
(dagsordenspunkt) 

 

Der var et i 2017 et mindreforbrug  på "Handleplan for 
omstilling til El-biler" på 0,301 mio.kr.  
 

Det afsatte budget til handleplanen vedrører udgifter 
forbundet med ladningsinfrastruktur, samt merudgifter 

til køb/leasing af Elbiler i forhold til konventionelle biler. 
 
Mindreforbrug er opstået blandt andet som følge af 

leveringsproblemer med den ønskede bilmodel. 
Leveringsproblematikken gælder hele Norden. En ny 

model af den ønskede El-bil kommer i starten af 2018. 
Mindreforbruget fra 2017, søges tillægsbevilliget i 2018, 
således at planen for omstilling til Elbiler kan fortsættes.  

 
Planen for omstilling til kommunale Elbiler blev 

behandlet på Magistraten den 16. januar 2017. 
 

 

 

 
 

 
 
 

  


